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Tajenka: nasazení v pracovních
i sportovních aktivitách, vedených člověkem
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Životní příběhy
Člověka musí těšit práce a životní
partnerka
Menší než touha poznávat
Čas na prevenci, budete si ho muset
najít na nemoc
Kachnu s propečenou kůrkou
Najít vhodné zaměstnance, kteří
budou sdílet podobnou filozofii
Dán při našem narození a je jen
na nás, jak s ním naložíme
Na to vzít dovolenou, nebo to zvládnu
za večer
A hlavně takový zvláštní pocit přítomnosti anděla strážného
Je celoročně klimatizována samotížnou cirkulací vzduchu
Třeba z toho olympijského udělal
potom smeták
A pak jsme naráz zjistili, že jsme
úplně stejně narození
Nějaký čas nesportovala a potřebovala se zase dostat do formy
V červnu a v září už jsem na ni hrála
na koncertě první písničky
I po těch letech krásně hnědě zbarvená a připomínala rudku
Dvě sněhové pusinky slepené kávovým krémem

VYDÁVÁ:
Burda Praha, spol. s r.o.
CEO BURDA
INTERNATIONAL:
Eckart Bollmann
REGIONAL DIRECTOR
POLAND
& CZECH REPUBLIC:
Margaret Ann Dowling
INTERNATIONAL ADVERTISING DIRECTOR (ITALY)
Director: Mariolina Siclari

jako výzvy. Ve chvíli, kdy se objeví,
se zastavím a přemýšlím, co mi
mají říct, jak lze něco změnit nebo
zda vůbec má smysl pokračovat. Životní zkušenosti mě dovedly
k pochopení, že jedině vnitřní klid
a nadhled dokáží pomoci zvládnout i velké překážky. Co se týče
Dornovy metody pro zvířata, začátky nebyly jednoduché a ne
vždy jsem se setkala s přijetím
a pochopením ze strany široké veřejnosti či veterinárních lékařů. Jen
přesvědčení o správnosti principu
této metody a v cestu, na kterou
jsem vykročila, mi pomohlo vše

ustát. Přestala jsem řešit reakce
okolí a zaměřila se na konkrétní
situaci, na zvíře, které stálo přede
mnou a potřebovalo pomoci. Ať
byla cesta jakkoliv složitá, důležité
je, kolika zvířatům tato metoda
dokázala a ještě dokáže pomoci.
A co vám naopak udělalo největší radost?
Mezi největší radosti patří úspěšná práce absolventů našich kurzů,
kteří se vypracovali na kvalitní terapeuty. Raduju se z každé pozitivní zpětné vazby, které se mi
dostane od spokojených majitelů
ošetřovaných zvířat.

Co pro vás znamenají zvířata?
Vyrůstala jsem v těsném kontaktu
s přírodou a zvířaty, mám úctu
ke všemu živému. Zvířata jsou stejně jako my lidé obyvateli této planety a mají stejné právo na život,
úctu, pozornost a respekt. Zvířata
považuji za své velké učitele a stále
žasnu nad jejich schopností nás
lidi milovat, odpouštět nám, nad
tím, jakým způsobem s námi komunikují, baví nás a sdílí s námi dobré
i zlé. Nepřestává mě udivovat jejich
(tajenka). Za to vše si zvířata zaslouží poděkování od nás lidí v podobě kvalitní péčí a pozornosti.
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